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I Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret 

senest 2 Dage før Bladet udgear. 1930 

riEt  3E; - 	AGET 

Den 25. Juli er det 80 Aar si-
den at den berømmelige Kamp 
paa Isted Hede fandt Sted, den 
Kamp, der bragte den danske Hær 
i treaarskrigen den endelige Sejr 
over den slesvig-holstenske Op-
rørshær. 

Den danske Hær paa 41,000 
Mand kommanderedes af General 
Krog, Fjendens Hær af General 
Villisen. Kl. 3,30 om Morgenen 
begyndte den danske 5te Brigade 
sin Fremrykning, der førte til en 
heftig Kamp i Bøgholt, Bøgmose 
og foran Isted — og da navnlig i 
Bøgmose, hvor Fjenden bragte 
overlegne Kræfter frem men efter 
4 Timers haard Kamp lykkedes 
det Danskerne at slaa Fjenden de-
finitivt her. Omtrent paa samme 
Klokkeslet blev! Danskernes Mod-
stand i Øvre Stolk brudt og deres 
Afdelinger i Tilbagegang i Retning 
af Isted. Under den danske Divi-
sions Kamp foran Grydeskov og 
ved Isted faldt Læssøe og Schlep-
pegrel — Kampens smerteligste 
Tab. 

Da Willisen fik Meddelelse om, 
at Kampen i Bøgmose var gaaet 
heldig for ham, gav han Befaling 
til Offension, men denne begyndte 
først efter megen Vanskelighed og 

uden Samvirken mellem Brigader-
ne, saaledes at, da Sejren i Bøg-
mose Kl. 7,30 Formd. var Dan-
skernes, og da Fjendens 4. Briga-
de i vild Flugt kastedes tilbage 
fra Isted mod Isted Skov, blev 

Willisen bange for et Gennembrud 
af Stillingens Centrum c,g gav Kl, 
9 Forind. Befaling til at standse 
enhver Bevægelse og til en delvis 
Tilbagegang, hvorved de danskes 
kritiske Stilling ved Øvre Stolk 
væsentligt forbedredes. 

Den danske Overkommando be-
sluttede nu Kl. 10 at begynde en 
Artillerikamp som Forberedelse til 
Hovedangrebet, og Kl. 1,30 var 
Sejren Danskernes. Kampen hav-
de kostet den danske Hær af Døde 
Saarede og Fanger 140 Officerer 
og 3478 Underofficerer og Menige. 

Paa 12 Aarsdagen for Sejren 
rejstes ved en Nationalsubskription 
Bissens Monument, Isted Løven, 
paa Flensborgs gamle Kirkegaard, 
hvorfra Tyskerne fjernede den og 
førte den til Berlin, senere blev 
den opstillet i Gaarden til Kadet-
akademiet i Lichterfelde, nær ved 
den prøjsiske Hovedstad. 

Fangens største Dag. 
Af HOLGER RASMUSSEN. 

Fortsat. 
I afdødes Lommer findes bl. a. et Ur, 

som er gaaet i Staa Kl. 3,45, men hvor-
naar? - Ja, det blev sikkert aldrig op-
klaret. I Kapslen er indgraveret i Slyng 
G. B. og derunder Dato og Aarstal: 
25. Marts 1902. Et Cigaretui af Guid, 
hvori ligger Cigaretter, bærer ogsaa In-
skriptionen G. B. Desuden ligger der 
i den ene Yderlomme en Revolver med 
tre Patroner i Magasinet. 

„Naa, fordybe mig i, hvem Du er, og 
- hvorfra Du kommer, vil jeg ikke", 
fortsatte Herbert sin Enetale. ,,Hoved-
sagen er, at jeg bliver nogenlunde vel 
udrustet, og jeg har dog større Chance 
for at komme helskindet fra min Flugt 
nu - end før." 

Efter endt Omklædning dækkede han 
Liget til saa godt. han formaaede, og 
med et: „Gud være din Sjæl naadig", 
fortsatte han sin afbrudte Vandring mod 
Friheden og - Oprejsningen? 

Mange Mil vandrede Herbert Scott 
uden at træffe Mennesker, og Egnene, 
han passerede, fik efterhaanden et mere 
og mere civiliseret Udseende. Hvor han 
egentlig befandt sig, var ban ikke gan-
ske klar over, før han en Aften, grun-
det paa forfærdelig Sult, tog Mod til sig 
og bankede paa Døren til et lille Hus, 
som laa ene og tilsyneladende forladt 
lige i Udkanten af en lille Granskov. 

Herbert bankede flere Gange uden at 
faa Svar, og da han derfor mente, at 
Huset var ubeboet, tog han i Dørgrebet 
og skulde lige til at lukke Døren op, 
da en ængstelig Kvindestemme indefra 
spurgte: „Et det Dig, Far?" 

„Vær ikke bange, Frøken!" svarede 
Herbert beroligende tilbage - „jeg kom-
mer ikke for at gøre Dem Fortræd. 
men . . ." 

Noget ved hans Stemme maa ganske 
have bortjaget hendes Angst, thi et Øje-
blik efter aabnede hun Døren og bad 
ham træde indenfor. 

Der var halvmørkt i det rummelige 
Værelse, han kom ind i, og det var ret 
primitivt møbleret. 

Nu først lagde han rigtig Mærke til 
den unge Kvinde. Hun kunde vel være 
omkring de tyve Aar, og hun var usæd-
vanlig smuk. Hendes Skikkelse var 
slank og yndefuld, og et Par aldeles 
bedaarende, store mørkeblaa Øjne hvi-
lede tillidsfuldt paa ham, da hun gæst-
frit bad ham tage Plads. 

„Kommer De langvejs fra?" spurgte 
hun. 

,,Ja", svarede Herbert, „jeg har været 
paa Flu - - Vandring de sidste ti 
Dage." Han havde nær fortalt sig. „Mit 
Navn er - -" han betænkte sig lidt; 
gik det mon an at navngive sig ? - -
er Herbert Scott." 

Jeg hedder Alice Barrt og bor her 
sammen med min Fader; han er Natur-
forsker. Jeg maa forresten sige," tilføjede 
hun og begyndte at sætte Mad frem paa 
Bordet, „jeg er blevet lidt ængstelig til 
Mode, - Far har nemlig været borte 
siden i Onsdags, og saa længe ad Gan-
gen plejer han aldrig at blive borte. 
Han gik bl. a. ud for om muligt at 
skyde et Par Fugle til vor Husholdning; 
det kan jo ogsaa blive kedeligt altid al 
skulle spise Konserves, synes De ikke?" 

„1 Onsdags - ! Hvad har vi i Dag?" 
udbrød Herbert - lidt skamfuld over 
at maatte røbe sin Uvidenhed. 

„Det er jo Lørdag", svarede hun med 
et lille Smil. „De har vel ikke tilfældig-
vis truffet ham paa Deres Vej?" Hen-
des bedaarende, sjælfulde Øjne hvilede 
paa ham, medens hun talte. 

Jeg har ikke talt med - ej heller 
truffet et Menneske i lang Tid", svarede 

Herbert og undlod med Vilje at nævne 
noget om Liget ved Vandløbet. 

ja, man bliver jo let urolig, naar man 
gaar her saa alene, - og Far plejer 
som sagt aldrig at blive saa længe borte; 
han ved godt, at jeg ikke kan lide det, 
og saa bliver han aldrig borte mere end 
højst to Dage, men . ." 

„Hvor gammel er Deres Far, Frøken 
Barrt ?" 

„Far er to og halvtreds - -, men 
sæt Dem nu blot hen til Bordet og 
spis - De kan nok være sulten ; saa 
laver jeg Te, og inaaske kommer Far 
saa tilbage i Mellemtiden, saa vi kan 
drikke Te sammen alle tre. Det vil sik-
kert glæde Far at hilse paa Dem", sagde 
hun og gik - let og gratiøst ud i det 
lille Køkken for at lave Teen. 

Herbert spiste med glubende Appetit 
af de spartanske Retter og sendte gen-
tagne Gange et beundrende Blik ud til 
hende. 

Lidt efter kom hun ind igen og satte 
Tekopperne paa Bordet. 

„Hvad kan Klokkeu være ?" spurgte 
hun og skænkede Te i de to Kopper. 
„Vi har jo nok et Ur at rette os efter 
- forstaar De - men det er Fars Lom-
meur, og det har han naturligvis altid 
paa sig". lagde huu smilende til, 

„Klokken - ? Ja, - hvad kan den 
vel være . . . ?" Han greb uvilkaarligt 
ned i Vestelommen og trak Uret frem. 

„Det gaar desværre ikke", meddelte 
han beklagende. 

Den unge Pige stod i dette Øjeblik 
og betragtede hans Person meget nøje, 
og Herbert Scott kunde ikke frigøre sig 
for en ubehagelig Følelse ved at sidde 
her med en anden Mands Klæder paa. 

„Det ligner Fars Ur, det der !" udbrød 
den unge Pige pludselig og pegede paa 
Uret, han endnu sad med i Haanden, 
- - og Klæderne, De har paa!" 
raabte hun og hendes Ansigt udviste 
den største Rædsel, medens hun Skridt 
for Skridt veg tilbage for ham. 

„Frøken, maa jeg fotklare . . . ?" be-
gyndte han for at berolige hende. „De 
maa ikke være bange, hører De, Frøken 
Barrt ! leg skal fortælle alt". 

Og han begyndte at fortælle hende, 
hvorledes ban var flygtet fra Fangekolo-
nien, hvor han skulde afsone 10 Aars 
Straffearbejde, - en Straf, han uskyldig 
var bleven dømt til. 

Den unge Pige fulgte hans Beretning 
med stigende Forbavselse og Mistro, 
og da han kom til Beretningen øm 
Liget ved Vandløbet, traadte hun et 
Skridt hen imod ham og raabte : 

,,Morder! De har dræbt min stakkels 
Far!" Og hun styrtede rædselsslagen ud 
at Døren. 

Herbert Scott stod et øjeblik og be-
tænke sig; saa gik han langsomt mod 
Døren og ud af Huset, hvor han for-
nylig var bleven stemplet som Morder. 

Han vandrede fremad som i Taage. 
Det var ham saa uendeligt ligegyldigt, 
hvor Vejs førte ham hen nu. 

Uskyldigt idømt 10 Aars Strafarbejde 
for en andens Forbrydelse, og nu -
mistænkt for Mord paa en ham ganske 
ukendt Mand . 

Hvad blev det næste ? 
Han gik og gik, - uden Maal for 

sin Vandring, - indtil han var ved at 
styrte af Træthed. Saa standsede han 
og saa sig modløst om efter et Sted, 
hvor han kunde hvile sig uden at være 
udsat for Solens brændende Straaler. 
Han fandt et Sted mellem nogle tætte 
Buske, og her lagde han sig til Hvile 
og faldt hurtig i Søvn. 

Han vaagnede op ved, at nogen ru-
skede i ham, og han rejste sig med et 
Sæt og saa op. 

,,Tilgiv mig, Hr. Scott, men jeg ved 
nu med Bestemthed, at De ikke har 
dræbt min Far!" 

Det var Frøken Barrt, der havde væk-
ket ham, og han vilde ikke rigtig tro 
sine egne Øjne - og Øren. 

„Og hvorfra ved De det, Frøken 
Barrt ? Det er jo ikke saa mange Timer 
siden, De sagde, at jeg havde dræbt 
'Deres Fader?" 

Han rejste sig helt op og betragtede 
hende med et halvt spørgende, halvt 
ironisk Smil paa Læben. Men hun lagde 
næppe Mærke til det. Hendes Udtryk 
var alvorligt, og han bemærkede en 
egen moderlig ømhed i hendes udtryks- 

fulde øjne, da hun rakte bam en lille 
Lap Papir : 

„Min kære Alice", stod der. Jeg 
mærker, det er forbi med mig - det er 
et Slangebid ; - her er ingen Hjælp i 
Nærheden. Tag tilbage til Onkel James. 
Lev vel, min egen store, modige Pige. 
Din Far". 

Længe sad Herbert tavs og læste gen-
tagne Gange den lille - for ham saa 
betydningsfulde - Skrivelse, - den 
Dødes sidste Hilsen til sin Datter, -
saa - rakte han hende Sedlen igen. 

„Hvordan har De faaet den?" spurgte 
han stille, og saa venligt op til hende. 

„I Fars Lomme". En dyb Rødme 
lagde sig over hendes Ansigt, da hun 
svarede ham dette. 

„I Deres Faders Lomme?" gentog Her-
bert og saa meget uforstaaende ud. ja 
- men - - ?" 

ja, jeg har undersøgt Lommerne, 
medens De sov!" kom det frimodigt fra 
den unge Pige, „jeg fandt Dem liggende 
her i en meget dyb Søvn, - - og nu 
vil jeg bede Dem om at føre mig til 
min Faders afsjælede Legeme, at jeg kan 
sige ham et sidste Farvel . . .", 

Hun bøjede Hovedet mod Jorden, og 
store, tunge Taarer trillede ned ad hen-
des Kinder. 

Hvor var hun dog smuk. Herbert Scott 
greb sig selv i den dybeste Beundring 
af den nu faderløse unge Pige, - hvem 
Sorgen gjorde om muligt endnu smuk-
kere, - og han svor, at han vilde følge 
hende til den i Brevet omtalte Onkel 
James - skulde det end koste ham Fri-
heden. 

• 

Efter tre Ugers besværlig Vandring 
naaede de en tidlig Morgen den lille 
Stationsby, hvor James Barrt havde sin 
Villa. Den gamle Mand blev glædelig 
overrasket ved Synet al sin lille Niece 
og modtog hende med aabne Arme og 
med et sandt Fyrværkeri af Spørgsmaal. 
Han pegede paa -Herbert og spurgte hvi-
skende Alice, om det var hendes Kære-
ste, hvilket hun rødmende benægtede. 
Men ved Frokosten fik James Barrt hele 
Referatet om alle deres Oplevelser paa 
Vandringen samt om hans Broders ulyk-
kelige Endeligt. 

Herbert vilde drage videre samme Af-
ten, men efter megen Snakken frem og 
tilbage blev Resultatet, at han dog skulde 
overnatte der. 

Samme Aften havde Herbert en lang 
og meget fortrolig Samtale med den 
gamle, retskafne James Barrt, og denne 
lovede at tage sig af hans Sag. Foreløbig 
- var det hans Forslag - skulde Herbert 
have Beskæftigelse paa et af Barrts Kon-
torer i Palmerston, og saa maatte man 
se Tiden an. 

For Alice blev Afskeden med Herbert 
Scott svær. Hendes Møde med ham der-
ude i Ensomheden og det senere føl-
gende Samvær med ham, den alvorlige 
og noget tavse unge Mand, havde gjort 
dybt Indtryk paa hende; hun kunde der-
for ikke forhindre flere store Taarers 
forrædderiske Tilsynekomst i hendes 
Øjne, da hun den tidlige Morgenstund 
rakte ham Haanden til Farvel. 

Ogsaa for Herberts Vedkommende var 
Afskeden tung. Han var kommen til at 
holde saa usigelig meget af den unge 
Pige, men han havde ikke Mod til at 
sige hende det. Hans store Beundring 
for hende var 'ægte, og dertil kom nu 
en oprigtig, dyb Kærlighed til hende. 

„Tak for Deres Hjælpsomhed mod 
mig, Hr. Scott - og Gud velsigne Dem", 
var hendes Farvel, og han vendte hur-
tigt Ansigtet bort for at skjule sin Be-
vægelse. 

„Paa Gensyn, Frk. Alice", fremstam-
mede Herbert og skyndte sig ombord i 
Damperen - uden at se tilbage efter 
hende. 



Den store, alvorlige Mand stod agter 
ude paa Skibets Dæk, da det langsomt 
gled fra Bolværket ud paa Havet. Han 
stod og v;ftede med Hatten ind mod 
Land, hvor han endnu kunde skimte 
Alices elskelige Skikkelse. Hun vinkede 
igen, men hun saa ikke - kunde. ikke 
se, at ogsaa han, Herbert Scott, havde 
Taarer i Øjnene 	Vemodstaarer. 

• r 	• 
Der gik lang Tid, hvor Alice intet 

hørte fra ham. Hun turde ikke rigtig 
spørge sin Onkel, men efterhaanden blev 
denne Uvished hende for uudholdelig, 
og senere kunde de tit sidde sammen 
og tale sammen om ham. - Og James 
Barrt var ganske klar over, hvorledes 
Landet las hos Alice, hendes aabenlyse 
Interesse for den unge Mand og hans 
absolutte Tilfredshed med Herbert re-
sulterede omsider i, at Herbert blev for-
flyttet til Sydney, og - de to unges 
Lykke var ikke mindre, da en dødsdømt 
Forbryder kort før Ekskutionen tilstod 
sig skyldig i den Forhrydelse, for hvil 
ken Herbert Scott blev dømt. Det var 
en stor Dag i Herberts Liv, da han i 
Retten, hvor Sagen blev genoptaget, fik 
Oprejsning for, hvad han havde tnaattet 
gennemgas; men den største Dag i hans 
Liv var det dog, da han og Alice med 
hinanden under Armen - under Orgel-
brus - forlod Kirken, - som Mand og 
Hustru. 

Da skitntede man tydeligt Taarerne i 
deres straalende Øjne, - Taarer, som 
hverken han eller hun forsøgte at skjule. 

Det var store Glædestaarer. 
„Der er en almægtig Gud i Himlen, 

som styrer Menneskets Skæbne", sagde 
Herbert, da de kørte fra Kirken. 

„Lad os takke ham. Herbert, kom det 
indetligt fra Alice. 

Mordet ved Strandlokken 
Natten mellem d. 9. og 10. Juli 

1695. 
Resume: Afdøde Arkelimester Niels 

Jørgensen i Sandvig har 1694 efter-
ladt sig bl. a. Sønnerne Henrik og 
Hans Nielsen samt Datteren Lena og 
A1111$. Henrik har levet i Kiv og Strid 
med Hans og de andre Brødre samt 
Fætteren Hans Hansen. Hans myrdes 
og sænkes i [lavet. Lena er gift med 
Bornholms Provst, l'oul Ancher, og 
Anna med Løjtnanten, Lars Gomløs, 
begge af Hasle - Hans Hansen er 
fængslet paa Hammershus og sigtes 
for Mordet. 

arrpogett Zleraen ffal baee jagt, at 
?ara 3enita ha»be fast ham, at ,tana 

,panten jet» barme fIcebt tentif neb tit 
;tranben rej  fejlet fjant i itictabrn. 

aortbulbt helte ambe dart( betelen, 
at boa fatibt bet unøbigt at fnare vart 
benne lBeftatbiting, ba ben fom fra ben 
bortrømte Zreng; „thi ligefaa bel fom 
be lotte rig for at rømme fra tuabonba 
Zjenefte larmet rom fra 2anbet, ba fanbe 
be tigtjna aet og belave en ærlig  1.11anb 
og fige bom paa, bud ae nitte." 

Stiriten Sbenb Zerne bebibner, at hun 

bleb truet tit at tie, og ba ,tatta tan-
fen og bait burtrit »ar ftrenge boll, 
turbe ban torp ilfe anbet. 

aleinmellb Zleviett, font nu tjener ber, 
betenbte, cut tbarta tom tit ham Raften 
Indlem Zirabag og Owl3bag tom ban 
bobbe tagt fig  i fin Seng, og lalbte [janu 
op. SN ban tom ink) i Stuen, leberebe 
hult bain en liberi £8cerdebtpie meb 93e-
faling tit at gaa meb benne tit enenb 
Zarina 1ii og tigelebe (labbe ban 

fond en Slump „Sofie" meb, fast !Berta 

bavl:te fnat, at hult ftelbte Svind) Zttr-
ttea ltoinbe, og  font benne 'labbe af-
trreuet Eenbe, Zette bragte ban om Mat-

ten til Sned Zcernea dut;. 
Q3errifb (Stimlen iilfpurgte nu 93a- 

taptajnen i Allinge og Sanbnig, Wnbera 
Italien, om ban ine»ef Put bet anbet 

:florgeritab ilfe nat aibettbea om, buem 

her bar 	enrif Rietjetta rette ltlanemanb, 
eller bum bet Nitetl Um at »ære, 

Bertil futrebe Raptainen: „eom Sult 
og Zale gaa iblanbt aoldet, ba tcenfea 
og bulme§ bona ban!en i Sanbvig ti( 
at bære bentic Witlfetta Za3ba Warfage;  

men om bet »ar peb egen ,aanb eller 
etb V.auritå enfers, neb jeg ide." 

ffile be anbre ble» nu jpargt, og 

jagbe be alle be famme Orb font Staa-
-tajnen. 

bang ,anben titfpurgte nu Staatajnen 
og be aubre tifftebencertatbe, om bet bem 
oibenbea er, at ban, latin dansen bobbe 
bræbt benbi Midjen eller anbet beront 
er nibenbe, at ban bar lejet nogen an-

ben hertil, efter om beat er bibenbed om 
noget font /gift anbet, at ban enten bet. 

ber beganget bor, 932orb, Zilberi eller 
„erbielnifitjeter" og <tuben „ttbebiff 
erning", om be ba bet for Retten bitte 
fremfige. 

Sortnet kaptajnen font bet landligt 
93orgerffnb nregtebe at fimre berpaa; 
men benholbt fig til bered falbne 
talelle. 

SI» tana brinten trængte paa for at 
fremtoinge et 3a efter Mej, fartrebe te 

'nej til be jibfle et,mgmactl, nten bithe 
ilte !bare paa bet førfte Spørganmat 
om ban babbe begaaet Tftorbet. 

Las frenifibb (kit tenriffen af 21t- 
tinge, og efter at (jan ligefont be andre 
Vitater haebe !boret meb optalt ainger, 
fortalte ban følgenbe: 5Den trebie Nat 
efter siltorbet ba»be ban bromt, at den,  
rit Wielfeu bar forumet tit ham og lagt 

fta tit tjang nenftre øre og jagt til ham: 
,,Såle boaer !mug min Stiol af mig och 
Hørt en Ztolicenbertnief i mit Bif, fart 
et jeg ide maae game, men [roe paa 
mine Ener peb Ribe." 

naagnebe (2E4 bentifien, tom til 
jit sMactt og lade og rejfte fin op i 
Sengen og lagbe; bjeelpe mig mi rub 
i Dimnterige. 

5Det tattea nit (frit, fom ba bar tir- 
?dig vangen og bobbe fat rig peer tabe 
i Gengen, join melbt er, at tenrit 
eljen hob ub af band tan paa knæ og 
Albu. 

Fortsættes. 

Allinge-Sandvig Haandværker- 
og Industriforening 

afholdt Tirsdag Aften sin ordi• 
nære Generalforsamling. 

Tilslutningen var ikke overvæl-
dende, men dog større end sæd-
vanlig. 

Til Dirigent valgtes Lærer H. 
P. Koefoed. 

Formanden, Hr. Malermester 
Jobs. Hansen, aflagde Beretning 
om Foreningens Virksomhed. Der 
var, udtalte Formanden, stadig  

no&I Tilbagegang i Elevantallet 
ved Skolen, hvilket efter Talernes 
Mening, dels laa t Tidsaanden, da 
det samme Forhold gjorde siggæl-
dende ved de tekniske Skoler i 
det øvrige Land, og dels i den 
stærke sportlige Interesse, der for 
Tiden i maaske lidt for høj Grad 
behersker Ungdommen. 

Beretningen toges til Efterretning. 
Regnskabet forelagdes af Gas-

værksbest. Koefoed. Det udviste 
et Overskud paa Kr. 112,06. 

Da Formanden agter at fraflyt-
te Kommunen i nær Fremtid, valg-
tes Bygmester Johs. Pedersen i 
hans Sted. 

Bestyrelsesmedlemmer blev 
D'hrr. Snedkerm. Th. Jørgensen, 
(Genvalg) og Malerm. Ludvig Niel-
sen (Nyvalg) begge af Sandvig.-
Sidste Vinter sendte Sandvig 2 
Elever til Skolen, saa det synes 
vel begrundet, at Sandvig bliver 
mandstærkt repræsenteret i Be-
styrelsen. 

Til Revisorer valgtes Stenværks-
best. Chr. Petersen (Genvalg) og 
Maskinsnedker Herm. Mortensen 
(Nyvalg) 

Hr. Stenværksbest Chr. Peter-
sen, der i sin Tid har virket baa-
de som Bestyrelsesmedlem og For-
mand i Foreningen, valgtes i Aaret 
1890 til Revisor og har i denne 
lange Aarrække, 40 Aar, troligt og 
nøjagtigt revideret Foreningens 
Regnskab. 

Som en ringe Erkendtlighed for 
vel udført Arbejde i dette lange 
Spand af Aar vedtog Generalfor-
samlingen at udnævne Stenværks-
bestyreren til Æresmedlem af For-
eningen. 

Under Punkt „eventuelt" benyt-
tede flere af de mødte Lejligheden 
til i hjertelige Ord at takke den 
afgaaede Formand for hans store 
Arbejde i Foreningens Tjeneste. 

Formanden har mindst i en 
Snes Aar virket som Lærer i Fri-
haandstegning ved Skolen baade 
under gode og onde Kaarl thi, 
som en af Talerne meget rigtigt 
bemærker: „Det at være Lærer 
paa en Teknisk Skole er et Slid 
og en Strid, et Slid, for at faa 
tilbragt Eleverne saa mange Kund-
skaber og Færdigheder som mu-
ligt, og en Strid. for at overvinde 
de ofte trætte Elevers Ulyst til 

-,.Arbejdet og deres Hang til at sætte 
sig udover de diciplinære Bestem-
melser, som nødvendigvis maa 
overholdes, hvis Arbejdet skal bære 
Frugt. 

Ogsaa for Formandens Virk-
somhed som mangeaarigt Besty-
relsesmedlem lød der en Tak. 

Derefter takkede Malermester 
Hansen for godt Samarbejde med 
Lærerne og tor den Tillid, Med-
lemmerne havde vist ham, ved 
Gang paa Gang at vælge ham til 
Formand. 

1-1. P. 

Sra »ag tit Dag. 
-0- 

Nogle Spejdere fra Allinge 
skal ifølge indløben Meddelelse have 
tabt en Pung med Kr. 20,21 samt to 
smaa Nøgler paa Vejen fra Bovrup til 
Sønderborg. 

En lille Pige har fundet den og øn-
sker Findeløn. Ejeren kan henvende 
sig hos Borgmester Bloch, Allinge. 

Indenfor Stenindustrien 
er nu udsendt 2det Strejkevarsel til 28. 
ds. samt 1. Varsel om Sympatistrejke. 

Den kraftige og vedholdende Regn 
i Lørdags, 60-70 m. m. bringer at-

ter Vækst i de soltørrede Afgrøder. 
Høsten tegner nu meget lovende. 

- I Dag har vi atter fint Vejr med 
Varme. 

Balka Badehotel 
er solgt til Inspektør Rannel, Kbh. 

for 40,000 Kr. 

De to Harmonika-Virtuoser 
Alex og Mary, der f. T. gæster Bom-

holm og bl. a. har givet Koncerter i 
Rønne for stuvende fuldt Hus - rosen-
de omtalt i Dagspressen - ,kommer 
Lørdag Aften til Allinge og giver en 
offentlig Koncert paa Teatersalen. 

(Se Annoncen) 

Politipens Turistbureau 
arrangerer en 8 Dages Østersørejse 

med »Polonia« sidst i Maaneden. -
Skibet anløber ogsaa Bornholm. - 

Paa Skodsborg Badesanatorium 
hvor Tonen mellem Læger og Pa-
tienter ofte er meget fri og for-
nøjelig, hørtes nylig følgende Sam-
tale mellem en svensk Læge og 
en dito Patient: 

Låkaren efter att undersekt pa-
tienten: „Ni har vatten i ena knaet.“ 

Patienten: „Det år orntijligt, jåg 
har aldrig drucket vatten." 

Lækaren: „Ja, men det år så." - 
Patienten: „Då har dår kanske 

sluntet rffigra droppar vatten ned, 
naar jåg biirstat tånderna." 

Sagn og Folketro fra mange 
Lande om Gøgen, 

-0 - 
1 alle Lande, hvor Gøgen fore-

kommer, venter man med Længsel 
paa dens Komme: den er Forsom-
merens Bebuder, og ingen Fugl 
har som den grebet ind i Folke-
tro og Sagn. 

Det er en gammel Tro, at Gø-
gen er en forvandlet Spurvehøg, 
og at den atter efter sit Sommer-
liv forvandles til en saadan; et 
Folkesagn i England fortæller, at 
det er Fandens Oldemoder, der 
slipper Gøgen ud;  hun har Gøgen 
i sit Forklæde, og er hun i godt 
Humør, slipper hun mange ud, 
medens hun i daarligt Lune kun 
slipper nogle faa Stykker ud. 
Andre Steder siger man, at Gø-
gen sammen med Svalen ligger i 
Vinterhi i hule Træer og først 
vaagFer til nyt Liv, naar Vaaren 
kalder. Man siger, at Gøgen kom-
mer i Ap.il, „kukker" i Maj, skif-
ter Tone i Juni, forbereder sig 
paa Afrejser, i Juli og rejser ende-
lig i August. 

I England og Skotland skal 
man, naar man første Gang hører 
Gøgen, vende sine Penge i Lom-
men, i Irland skal man vrænge 
Lommerne, om man ingen Penge 
har paa sig, og i Tyskland er det 
nok at berøre Portemonnæen -
alt sammen skat det sikre øko-
nomisk Velvære i det kommende 
Aar. 

Af Gøgens „Kuk" faar man at 
vide, „hvor mange Kys og Leve-
aar", ikke blot i Danmark, men 
ogsaa i andre nordiske Lande, 
Tyskland og England. I Tyskland 
triller Børn sig i Græsset, naar 
de hører Gøgen, det skal beskytte 
dem mod Sygdom. 

Gøgen sættes ogsaa i Forbin-
delse med Ens tilkommende;  i 
Irland skal man trække den ven-
stre Sko af og nøje undersøge 
Strømpen; finder man da et Haar, 
har Ens tilkommende samme 
Haarfarve som dette; og fra den 
Kant, hvorfra man først hører 
Gøgen, kommer Ens Kæreste. 

Fra ældgammel Tid har Gøgen 
været sat i Forbindelse med Jord-
bruget. Horace hentyder et Sted 
til et Ordsprog, i hvilket en doven 
Vingaardsmand kaldes en Gøg, 
fordi han ikke var færdig med sin 
Vinhøst, da Gøgen kukkede før-
ste Gang, og i Indien er det den 
Dag i Dag uheldigt første Gang 
at høre Gøgen, mens man pløjer. 
En besynderlig Udtydning findes 
i en Drømmebog, trykt i Birming-
ham 1784 ; det hedder i den: 
„Naar Du første Gang hører 
Gøgen gale, skal Du tage noget 
af Jorden fra det Sted, hvor din 
højre Fod staar, læg Jorden foran 
din Yderdør uden at sige det til 
nogen, hverken Flue eller andet 
Insekt vil da komme ind i din 
Stue". 

Badningens 10 Bud. 
-o- 

Formanden for Dansk Svømme-
og Livredningsforbund, Hr. Holger 
Nielsen, giver i Anledning af de 
mange Drukneulykker, hver Som-
mer er saa rig paa - følgende 
gode Raad: 

1. Gaa aldrig alene i Vandet. 
2. Svøm ikke for langt ud. Det 

er aldeles ingen Nytte til, og du 
udsættet kun dig selv og dine Med-
mennesker for Fare, dersom du 
pludselig gribes af Ængstelse eller 
af et Ildebefindende, og Kræfterne 
derved svigter dig. 

3. Bader du i en Mergelgrav el-
ler paa Steder, hvor du ikke ken-
der Vanddybden, tag da om Livet 
et Reb, som en anden - staaen-
de paa Land - holder i. 

4. Bader du fra Baad paa dybt 
Vand, tag da ligeledes om Livet 
et Reb, som holdes af en i Baaden 
værende Person. Spring ud og 
gaa op fra Baadens For- og Ag-
terende ikke fra Siden. Skulde det 
ske, at Baaden du er i, kæntrer, 
bliv da ved den, medmindre du 
er nær ved Land og er vis paa 
at du kan svømme ind. 

5. Gaa ikke i Vandet lige efter 
et Maaltid, ej heller efter stærk 
Anstrengelse (før Lunger og Hjerte 
virker normalt igen) Mennesker 
med Tilbøjelighed til .  stærk Hjer-
tebanken maa ikke bade uden Læ-
gens Tilladelse. 

6. Sig til Børnene, at de aldrig 
i Kaadhed maa skubbe hverandre 
i Vandet fra Bro eller Baad, og 
at de aldrig i Vandet maa dukke 
hinandens Hoved under. 

7, Lad dem ikke blive længere 
1-Nandet end højst til det Tids-
punkt, hvor den første Kuldegys-
ning indfinder. Paase, at de efter 
Badet ikke fryser (uvirksomme 
opholder sig i kølig Luft). Og lad 
dem heller ikke overdrive Solbade-
n e. 

8. Tillad ikke Børn - ukendt 
med Sejlads - at tage ud 

paa egen Haand. Giv dem Advar-
sler mod Kaadheder, dersom de 
i Robaad faar Lov at ro ud uden 
voksne. 

9. Gaa ikke flere i en Baad, end 
at I er sikre paa, at den kan bæ-
re jer, og overbevis jer om, at 
Baadens Sider er. tætte (ikke har 
slaaet Revne.) Søg straks Land, 
hvis Baaden tager Vand ind. 

10. Endelig bør alle, ældre som 
yngre, lære at kunne udføre et 
korrekt „kunstigt Aandedræt" 
(Schfifer-Metoden) 

qrittbringsfirie. 

IlftinaerSattbat g. 
91fbolbaforeningen: am. karetmager 

Znbr. 13eberfen. 
91Iberfirenteub».: am. Ilturer libte 
t 

Q3taa Mora : am. Mirer ab. bottn. 
93orgmerterfontoret 2-4 Iftm 

ranbinfpettør: Smebetu. varl 13eter- 
fen 

Q3arnhointa lBranbforfitringfelftab 
Sognetomm 911freb 2arfen. 

Zampftibaqpebitionen, anben neb Sti=  
benes Wntomft og ?Ifgaug Zira. 
bag og arebag tlfterm., 1P.Itanbag 
og Z orobag norm. 

aottebogfandingen (Borgerstolen 1.Sat 
ffk[tuen esgtiebage fra 5-9 Giftm. 

Ilblaan TRattbag og firebag 7- 8, 
famt Zirabag 3-4. 

aolteregiftret: Rommunefontoret, 
@oob %empiar Orb.: am. ara' 2inb- 

gren. 
o4etatien. norm.fif.' 3etra 
Staaferer gru Vigt. 13eterfen. 

ertibatieft 5Barebufet aabent for Caloba 
8,30-12 og  2,30-6. 

Stamnerfontoret 10-12 og 2- 3. 
tørbag fiffige 6-8. 

Rittencergen 3-- 4. 
2aane- & Ziatontobnnten 2 --4 ftnt. 
13oftfontoret, 9Iflinge Søgeebage 9-12 

eg 2-6. Sanbeig 9-12 og 3-6 
3oliti. f 	A. 2arfett, Allinge, 2. 13. 

Wtour; tier, Sanbaig. kontor Stranb 
»ejer. 
turftenfejet 	Mieffen. 

jable 43. 
Sparetaafett 9-12 og 2-4 
Startpøl filla[ i Sparetaafen 9-12 og 2 4 

.?Iranbbiretteren bo. 
Stataanftalten for 2ibajorfitring neb 

tattent?f. R'ofoeb. Stort tortib : 9-12 

Sagebuatagen 8-9 og 2-3. 
eggeMet. 93efoglitib 11-12 og 4-5. 
Sagefaafen. ane Bager 13. bottn. 

Raaferer ,term. 11tiztenfen. 
Zelegrafftationen 9-12 og 2-6. 
Zolbfamtet 8 -12 form. 2--5 qf term. 
Zuriftforettineen Ofterfebabet „93orn« 

holm". am. kæmner TRortenfen. 

93chelle t atalbatter bebibnebe Sam-
talen mellem Sun» tuftrn og Batts 
bang katna. &da babbe Itcetbt ub og 
truet ben anben tit at tie. &Ida babbe 
talbt ljenbe ett t ore eller ofte. $13ibere 
befeuble burt, at arepogen 13rgett baabe 
fagt, at R3arta hade lob« bom 5 ,galer. 

berettebe burt, at Barå 	en- 
fett bobbe facit tit lergen, at bona 
tanfen barbe Dræbt tenrit for Stota. 
bangenå C;ifelb og bet meb en fortftaftet 
bortrenbertnin, f om hun (gibbe favnet i 
takt 3-4 ¶age før `Morbet og hefter 
ilte [ambe let 

tema banfeng anben 13ige, 23enbte, 
babbe lagt tit 18obit, at Drengen ben 
flag, be rømte, abe ymtet boa lang 
Rietfen og bar ilte hjemme ben bele 
Zag, og bobbe bang Vlietfen ogfec fele 
tomlet ben tit bang banien om Vor • 
genen, bo be ajorbe Rømning om Ret-
ten. Bartg bobbe jagt, at Zrengen bett 
Zag Nibe tage ab 21)ngen og „gjerbe", 
Da Bartag Søfter babbe fagt til Bobil, 
at om hint virile noget beram, ba ftulbe 
hitt tie fatte, eller burt flutbe fart Slam 
part fin Mutte Bobi( bobbe bdtaget fig 
til tatta thai eng Wlober og fpurgt, 
baorlebea hun ftulbe bære fig ab, efter-
fem Raren ffiuft hobe lagt for benbe, 
at ,tatta janten bar taget hjemmefra 
til knubfferfen, lp« be ffulbe ()ane faaet 
fat paa ham igen. Rot bien [agt, at 
3arta i lige ?Raabe bar i 111treft. Øer-

tit foarebe Iffiiefta bang sergent;: „Ve 
ftifte efter SiDu ffal faa Stam paa 51)in 
WItunb, bet par ilte faa bart, fom notl 
liger." 

itaufen forlanger lBeaia af 
k5toftemættbene. SE» bebibner at hatte 
Iført @ierta fang 32rgena rige tit Mo-
bil (flanea afaetalenbe fflobelt, 93obette, 
iBoef nr. nej; „Zet ilsi Zu hane (øjet 
mig paa font en Eore, til Zu beDifer 

1 bet." 
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NORDLANDETS 
HANDELSMUS 

ALLINGE 

i sælges til de nye, billige Priser 

Nordlandets Handelshus. 

Ny 4-5 Personers 

Chevrolet. Bil 
udlejes til moderate Priser. 

Charles Pedersen. Tlf. Allinge 118 

Overretsnaginwer 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling m. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Form. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
J,  modtager Indskud paa Ind-

faansbog og Folio, Termins-
ydeser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan in", in. 

papir 
Noner og Okonoinrulier 

leveres til 
Fabrikspris. 

Firma paatrykkes billigst. 

Hurtigste Levering 
fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Telefon 74 	Telefon 74.  

Forlang Tilbud. 

` 

AI Lasikgrsel udføres 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 

En 12-14 Pers. Bil udlejes. 
Tlf. All. 117 y. 	A. Engejl, Tein. 

En Høstkarl 
søges fra 1. August paa Offergd. 
i Re. 

2 Geder er til 	sawnie Sted. 

EIDDIMEMDCIUMZEICIEICIODEECIM 

53roderier 
En Del ældre Modeller og paa-

tegnede Ting udsælges billigt. 

&mille Madsen, 
Allinge. 

131313DEEEISOCESC11331:12S531:12DEI 

Huggede og polerede 

Gravmonumenter 
i Bornholms smukke-
ste Sten til Polering. 
Er altid paa Lager til 
rimelige Priser. 

Forlang Tilbud. 

Sevinin" Monument-Udstilling, 
Havnegade, Allinge. 

Borrelyngens Granitværk, 
V. Sørensen. 

Kjole- og bionedspiop 
udføres. 

Bodil Johnsen, Helligpeder. 

4--5 Personers ny BH 0 
0 
0 
0 
0 
O 

0 
O 

udlejes. 	 a 

Johs. Pedersen. Tlf. Ro 35. Ell  
E30000013130000001300013000000 

!Prøv vor fijemme- 
lavede Yars og 917ed-
ister! 

4g.Lyster,Xasle. 

itersonfiersel 
udføres med ny lukket Chevrolet 

Poul Nielsen 
Tlf. 145 	ved Lindeplads, Allinge 

Opkøb af al Slags Fjerkræ. 
Hentes paa Stedet. Kontant Beta-
ing. Altid til Dagens højeste Priser. 

I. C. Olesen, Klemensker. 
Tlf. ndr. 33. 

Abonnement 
paa 

„9iord6ornfiolma 
kan i Hasle tegnes i 

Marekmanns Kiosk, 
hvor ogsaa løse Nr. kan 

5 øre. 

DEIDEXICICIEICIEIDODOCCIEICIEICIDDCIDD a 
0 
0 
0 
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Fikse og smukke 
Nyheder i 

TRII:SATAGE 
grovere 

SOM 

mere 
Bedst 

og 

billig5t 

NORDLANDETS 
HANDELSMUS 

ALLINGE 

4 

Alliop Haml 
Optændningsbrænde altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Han.elli. 

.Wilinge!reglyterfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrer. 
Tlf. 127. 

Nye Abonnenter 
paa „Nordbornholm" kan — saa 
længe Oplaget rækker, faa Bladet 
tilsendt fra 1. Juli. 

Itifffi'tkr i „Nordbornholm"! 
: 

11.7"1:ZPIL.I ■~1~.• 

Forretningskonvolutter 
sælges med Firma for kun 8 Kr. 
pr. Mille. 
Allinge Bogtrykkeri. 

Nye selvallaeggende 

Staal-Hesteriver 
8 Fod med 30 x2 Tænder af meget solid Kvalitet sælges 
fra Lager paa særdeles gode Vilkaar. Stor Rabat pr. Kontant. 

De almindelige Reservedele til 

Deerings Høstmaskiner 
er paa Lager — eller skaffes meget hurtigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Meget fine, tørre Gulvbrædder 
Fyr eller Granefter Ønske. Alle Længder dansk Maal sælges 
paa særdeles billige Vilkaar. 

Billige, svære Brædder til Staldbrug og 
rigtig gode, fuldkantede Udskudsbrædder 

Den rigtige Tagtjære, 
som gør fuld Nytte er P, Rønning & Gjerløffs 

Linoleumstjære, 
som sælges i store og smaa Tønder samt i Spande. -- Alle Slags 
finsk Tagtteere, Linoleum, Træfarver til udvendig 
Brug samt Oliemaling sælges til smaa Priser. 

Nord/andets Handelshus. 
BRØDRENE ANKER, HASLE 

YIASIKINFABRISi. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmt.vands,Anlæg, 

Vil De have Fart i Omsætningen? 
Hvad hjælper det al Lageret er fuld af Varer, 

naar Butikken mangler Kunder. 
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds, 

naar der averteres i 

„NORDBORNHOLYP. 

Hasle 
fotografiske Atelier 

BERGHAGEN - 
Optagelse paa Atelier et indtil 
Kl. 9 Al4n — ogsaa Søndag! 

Hurtig Ek:,pi dition Billige Priser. 
(Forudbestil Tid — Tlf ilasle 66). 

Hver Onsdag og Søndag 
mødes vi paa 

Turisthotellet, 
Koncert — Dansant. 

...,■■•■•■• 

Senge og 
Madrasser. 

Feltseng in. IS Fjerdre 10,00 
do. 	36 	15,75 

Hessiausmadrasser 
pr. Sæt 7,50 og 9,25 

Stribede Stant do. 	13,50 
Barnesenge i stort Udvalg 

fra 9,50 
Vattæpper, Uldtæpper 

til billige Priser. 

Magasindu Nord 
ved Victor Planck, Allinge. 

Leverandør til Vare- og 
Landbrugslotteriet. 

Benmel. 
Godt, tørt Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

Foderweisfabriken. Nyk er 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Offentlig koncert 
af de to Harmonikavirtuoser 

Alex og Mary 
paa Christensens Sal 

LØRDAG den 26de Juli Kl. 8. 
Entre 1 Kr. (Ingen Skat). 

Efter Koncerten Bal til Kl. 1 
(samme Orkester), hvortil A. S. G. 

Medlemmer indbydes. 
Allinge - Sandvig Husflidsforening. 

Mælkekølere, 
armeret Beton, haves paa Lager i 
tre Størrelser og leveres gerne 
overalt. — Vandtrug, som 
kan sættes i Forbindelse hermed, 
haves i to Størrelser. 

KIMER Cernentstaberi 
Tlf, Kl, n. 77. 

til Bebyggelse, Pæn Have 	Somme d
o

e
gs
ti
a
l
a passen
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villa, roligt og landligt beliggende 
overfor Anlæget ved Indkørselen 
til Allinge, er ti! Salg. 
Fliv. Købmand A. Jensen, Allinge. 

Biler 
udlejes. 4-5 og 12-14 Pers. nye 
Vogne. Billige Priser. 
LastKarsel udføres. 

E. Hansen, Tein. 	 Tit. Ro 57 x. 

7 
Pers.  Turistbil udlejes 
E. Ipsen, Havebo, Allinge 

Tlf. 147. 

hast- og Personhersel 
udføres. 

Karl Christensen. 
Tlf. Hasle 99. 

111111.11111111101111~1 

koncert-03118d 
• 

Strandslot 
Tirsdag, Torsdag Lørdag, 

H. Reiner. 

• 
Blanchs Hotel .  

Bendag, Onsdag, Fredag, 
M. Koch. 

Lukket 5 Pers. Bil 
udlejes. Tlf. All. Sy kan benyttes. 

Villy JellN4'11, Tein. 

Nieriels Udsalg /  Allioge, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg, 

Dina Sørensen, Tlf. 38. 

Prima Kvaliteter 
alle Modefarver 
HATTE 

611".• 

Stort 
Ildvalg • 

!q Priser 

Ny lukket Bil 
udlejes. 

L. P. Olsen, ved Tejn St. 

Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes. 

.1/11~01111ffillillfflIntill~1111111111211 

Lysttur 
ti[ efiristianse 

med sis HAMMERSHUS 
Onsdag ( Fredag. 

Fra Allinge 9"°, fra Gudhjem 10"0  
Retur fra Christiansø 143°. 

Pris 4 Kr. 
Lystturen Christiansø har Togforbin-

delse med alle bornholmske Jernbane-
stationer, hvor gennerngaaende Billetter 
faas for Skitog Bane Tur-Retur I Kr. 

SIMRISHAMN. 
Afgang fra Allinge Kl. 9 

fandag, Tirsdag, Torsdag, Lørdag. 
Retur fra Simrishamn 1646. 

Afg. Søndag fra Allinge Kl. 8 og 19. 
Retur fra Simrishamn 11 og 22". 

Billetter faas i Dampskibsselskahet 
Østersøens Kontor, Tlf. Allinge 75, eller 

uristbureauet Sandvig, 1 lf 100. 

Pris Tur-Retur: I Dag 5 Kr., 
2 Dage 6 Kr., 30 Dage 8 Kr.  

0~e■■•■ 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

Afdeling i Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 

Forsørgelsesafdelingen 3,6 -
hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri, 

»en fikse Sko 
,ned den gode Pasform faas i 

ClarsensSkotejsforretning,All. 

7 Pers. Turistvogn 
udlejes billigt. 

Tlf. Allinge 53 kan benyttes. 
Johs. Marcher. 

Gruppe-, Industri-, Portræt-, 
Interieur-, Sports-, Illustrations-, Heste-
og Kreatur-Fotografering udføres over-
alt paa Bornholm uden ekstra Veder-
lag for Befordring. 

Kaare RIISMUSNell. 
Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstørrelsesanstalt. 

Plath. Koloed, Vesterg, All, 
anbefaler sig med alt Snedker- 
arbejde. Saavel nyt som Repa- 
ration udføres solidt og billigt. 



åoinurzetcjole=~fer 
i største 2ldvalg. 

Smukke Monstse i Crepe 	 fra pr. m 70 Ore 

Bomuldsmouseline, prima Kvalitet 	 88 - 

Tobralco, lys- og vaskeægte i mange Mønstre 	195 - 

Elegante Mønstre i Kunstsilke 	 185 - 

Bedste franske Uldmouseliner 	 185 - 

Et Parti lys- og vaskeægte Kjole-Bomuldstøj 
i smukke, lyse, tærnede og stribede Mønstre 

fra pr. m 95 og 100 Ore 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor P lan ck, Allinge. 

wffinewmumplasnume.~111~~1■111,1111~.~OGNIMIN~ Welir• 

Strandhotellet 
har aabnet Sæsonen og anbefales det ærede Publikum. 

Iste Klasses Varer. 	 Moderate Priser. 
Ær b. Fr. Ridmtrnp. 

•■•••••■•■•11011011111■■■■•ffin....11■0■.■ 

Na trænger Tagene til Være! 
Vi har Lager af al Slags Tjære i 1/i,  112 og 0- 1'4  Td. til billigste Priser 

Yrodufiten. 

15,10 18,35 21,40 
14,54 18,22 21,2 

Klemensker „ 	10.19 14,44 18,14 21.14 
Rø 
	

10,05 14,30 18,02 21.00 
Tein 
	

9,53 14,18 17,52 20,48 
Allinge 
	

9,45 14,10 17,45 20,40 
Sandvig 	Afg. 	9,40 14,05 17,40 20,35 

Endvidere løber Tog fra 1. Juli til 15. September: 
Afgang Rønne 10,00 - - Ankomst 
- 	- 22,05 - 
	 Sandvig 7,35 - 

Fra 1. Juli til 17. Aug.  	- 	12,35 - 
Kun Lørdage fra 1. Juli til 15. September: 

Afgang Sandvig 23,05 - Ankomst Rønne 24,00 

Søn- og Helligdage. 
7,45 13,00 16,10 19,15 22,05 Rønne H 	4,10,10 15,25 18,40 21,45 0,10 
7,50 13,14 16,24 19,29 22,18 Nyker 	9,55 15,10 18,25 21,30 23,56 
8,08 13,23 16.33 19,38 22,26 Klemt asker 	9,46 15,01 18,16 21,19 23,47 
8,21 13,36 16,46 19,51 22,38 Rø 	 9,33 14,48 18,03 21,05 23,36 
8,32 13,47 16,57 20,02 22,48 Tein 	9,22 14,37 17,52 20,53 23,26 
8,40 13,55 17,05 20,11) 22,55 Allinge; 	9,15 14,30 17,45 20,45 23,19 
8,45 14/0 17,10 20,15 23,00 r Sandvig 	A 9,10 14,25 17,40 20,40 23,15 

Endvidere løber Tog fra 1 Juli til 15. September: 
Afgang Rønne 10,00 -- Ankomst Sandvig 10,55 
- - 0,15 	 - 1,10 
- Sandvig 11,50 	 - 	12,45 

Aakirkeby-Gudhjem. 
Hver dage. 

7,55 10,50 13,20 17,00 20,30 Rønne-Nexø 9,20 12,10 14,45 18.20 21,55 
8,41 11,33 14,06 17,42 21,16 Aakirkeby 	8,3211,27 13,57 17,35 21,09 
8,51 11,42 14,15 17,52 21,26 Almindingen 	8,22 11,17 13,47 17,25 20,59 
9,10 12,0014,32 18,1021,45 Østermarie 	8,05 11,01 13,29 17,08 20,55 
9,21 12,08 14,40 18,20 21,55 Østerla rs 	7,55 10,52 13,20 16,59 20,30 
9,30 12,18 14,50 18,30 22,05 Gudhjem 	7,45 10,42 13,10 16,50 20,20 

Søn- og Helligdage. 
Gudhjem 
	

7,45 10,20 13,05 17,30 19,50 22,05 
Østerlirs 
	

7,55 10,29 13,14 17,39 20,00 22,14 
Østermarie 
	

8,05 10,38 13,23 17,48 20,10 22,23 
Almindingen 
	

8,22 10,55 13,41 18,05 20,30 22,40 
Aakirkeby 
	

8,32 11,1 4 13,50 18,15 20,41 22,50 
Rønne--Nexø 9,20 11,50 14,40 19,00 21,25 23,30 

Røn ne-Nexø 7,55 10,25 13,15 17,40 20,00 22,10 
Aakirkeby 
	

8,41 11,11 13,59 18,23 20,46 22,54 
Almindingen 
	

8,50 11,20 14,09 18,32 20,56 23,04 
Østermarie 
	

9,07 11,36 14,26 18,47 21,15 23,21 
Østerlars 
	

9,15 11,14 14,35 18,56 21,25 23,30 
Gudhjem 
	

9,25 11,F,3 14,45 19.05 21,35 23,40 

2iejeriet Xalbjerggaard. 
Fløde-Is af de forskellige Slags anbefales. 

ANNANAS - NOUGAT - VANILLE 
Udlevering: Søgnedage til Kl. 9. helligdage hedes Bestillinger indgivet 

inden Kl. 6. - Formerne bedes tilbagesendt hurtigst muligt. 

•.•••••••••••••••••••• øøøøø ••••••••.••••••••••••.ø. : 	 • • 

▪  

Palmehavens nye Parketsal. 	
• • • • • • • • Daglig  Eftermiddags- og Aftsnkoncert ••• • 

I1. 	 samt Dansant. •• ••••••••••••••••••••••••••••• i•• ••••••••••••••• 

Skal De reparere 
Deres Hus eller hygge el nyl Nus • 
	 da har vi et stort, velsorteret Lager af Tømmer, Gulvbrædder og 
Forskallingsbrædder i alle Bredder, Tykkelser og Længder. 

Alle vore Brædder er vellagrede og Imre. 
Friskbrændt Portiand Cement 

Mursten, Tagpap og Tagplader sælges til allerbilligste Priser. 

Yrodufiten. 
1:11:101300C/CIDCIDDEICIDOCIDODDCIODOCIDCICICICICIOCIOCIDMODODOCIDC101301313 a 	 a 
O I  1 8 doterieis odslio paa Lindeplads, 

Tir. . 45. 	a a 	 a ri o 	Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag. 	a r] 	 a 
CICILIOCIOCICIODDIXICIOCIDDCICICII2OCIDOCICIDCIDOCICIDOCIDOCIDODOCICIOCICICInn 

Vær god mod Naturen. 
-0- 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde - 

Den gør dig sundere baade paa Le- 
gerne og Sjæl. -- Derfor - vær god 
mod Naturen som mod en Vett! 

Har du fundet en køn Plet ude i deri 
fri Natur, saa ødelæg den ikke I Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles! 

Har du ligget i et Skovbryn eller paa 
en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du gaar din Vej. Lad ik-
ke tomme Flasker, Konservesdaaser. 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

- - Gør rent efter dig! 
Pluk aldi ig .Markens eller Skovens 

Blomster, hvis du ikke bryder dig om 
at tage dem med hjem. Det er hensyns-
løst at plukke Blomster for straks efter 
at smide dem bort igen. Ogsaa Blom-
ster lever, og saa længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-
ster op med Rod ! Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv ! Skær dem af med 
et skraat Snit, r g vælg dem paa en 
saadan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-
lenes Reder. 

Færdes du paa Steder, der tilhører 
Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 
til mange kønne Steder i vort Land, 
fordi de ikke var gode mod Naturen. 

Vær varsom med Ild, naar du færdes 
i Skov. 

-- - 
Men du, som har lært at sætte Pris 

paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

Du vil altid erindre, at saa køn og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa køn og ren bør du efterlade 
den til andre. 

Færdselsregler 
- 0- 

i Henhold til Loven af 1923. 
Fodgænger! husk, at Gade og Vej 

benyttes af Køretøjer, som pludselig 
kan komme til Syne; derfor: Se dig 
godt for, før du gaar ud paa Kørebanen. 
og træd aldrig baglæns ud paa den. 

Skal du over Gade eller en Vej, saa 
husk at se til begge Sider, før du gaar 
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs 
over, ikke skraas over Kørebanen. 

Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene 
eller Chafførerne giver: strækker de Pi-
sken eller Haanden ud til Siden, kan 
du se, til hvilken Side de vil svinge. 

Du skal særlig passe paa ved Gade-
hjørner og Vejkryds; der kan komme 
Køretøjer, som drejer fra deri ene Gade 
eller Vej ind i den anden. 

Gaa aldrig pludselig frem bag om et 
Køretøj, men overbevis dig først om, 
at andre Køretøjer ikke kommer frem 
paa den anden Side. 

I Byerne bør du gaa paa det Fortov, 
som du har paa venstre Haand og paa 
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa 
vil du have let ved at se, om Køretøjer 
nærmer sig. 

Vær hensynsfuld mod andre, saa at 
det bliver let for alle at følge Færdsels-
reglerne, og advar dem, der uforsigtig 
handler imod dem. 

Cyklist! Før du er sikker og øvet 
bør du aldrig køre paa Gader og Veje, 
hvor Færdslen er stærk. 

Hvor der er Cyklesti, skal du benytte 
den, hvis den ligger paa din højre Haand. 

Giv Tegn, forinden du standser eller 
drejer til Siden, og husk at dreje i stor 
Bue til venstre og lille Bue til højre. 

Kør aldrig bagfra forbi andre Køretøj-
er i Gade- eller Vejkryds. 

Kør altid hensynsfuldt og søg at und-
gaa at tilsprøjte Fodgængere og andre 
i daarligt Føre. 

Køb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug eg 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange arbejds-
løse. 

Anton Sonnes Byggeforretning 
udfører Nybygninger og Reparationer samt alt til Faget henhørende. 

Tlf. Allinge 09. 	 P. Petersen. 

Vin fra 20-50 øre pr. hel FI. 
Lav Vin af dansk Frugt. Vi har Forhandling af den danske 

B. B. Vingær. Vi har alle Sorter paa Lager, ligesom vi er vel- 
sorteret 	Kurveflasker, Glastragte, Gærrør og iøvrigt alt, hvad der 
skal bruges til Fremstilling af Vin. 

Produkten. 

Har De loglip eller kalde lime? 
Køb da Insuliteplader, som er ganske fortrinlige til 

alt, haade Beboelseshuseog Udhuse. Vi har Forhandling og Lager 

af Insuliteplader, og Priserne er meget billige. 

Produkten. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medle msk ort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrylleri. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr, DideriKsen, Rønne. 	Tlf. 865 

Indbinding af Bøger. 	 Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. - Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Anton Sonnes Ligkisteforretning 
fortsættes uforandret. 

Ligtøj og Ligsenge paa Lager. 	Ordning af Begravelser. 

Agnes Sanne. 	H. Th. Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 

FIE. 47. 

Urglas.  De nye Urglas, som ikke kan slaas i Styk . 
ker, har jeg paa Lager i alle gangbare 
Størrelser og sættes i paa faa Minutter. 

Conrad Hansen, Allinge 
Tlf. 140 	Guld-, Sølv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer. 	Tlf. 140 

Stort Udvalg. 	Gode Varer. 	Priserne billige. 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

Eneste direkte Ruter fra København til New York 
og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 
hver Md. - Familier med tilstrækkelig Kapital 
samt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde 

Canada urnidde:',3art efter Ankomsten. Alle-  Oplysninger fra Passager - 

Afdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K., eller hos 

Stieffer, 910tine, V4 oAtr. fflornit3fa, Mertø, t bu. 93etcrfell, Geartete, 
5-Boatr. C (riSornitAto, 21flinge, gotocirni Q3erghtigell, Stenle. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 

7,45 12,45 
8,00 13,00 
8,10 13,10 
8,24 13,24 
8,36 13,36 
8,44 13,44 
8,50 13,50 

KØREPLAN. 
(Gældende fra 1. Juni) 

Rønne-Allinge-Sandvig. 
Hverdage. 

16,10 19,00 W Rønne 11. Ank. 4„ 10,45 
16,23 19,15 	Nyker 	

• 	

10,29 
16,31 19,25 
16,43 19,39 
16,53 19,51 
17,00 19,59 
17,05 20,05 

Sandvig 10,55 
22,55 

Rønne 8,35 
13,30 


